SA.MD.03.01: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS
SERVIÇOS ACADÉMICOS

Número de Aluno
Exmo. Senhor Presidente
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
__________________________________________________________(Nome),
______________________________________________,

do

Instituto

contribuinte

Superior

de

fiscal

n.º__________,

Engenharia

de

Lisboa,

do

curso

com

e-mail

____________________________________, telemóvel n.º __________________, residente em _____________________________
________________________________________________, adiante designado por requerente, tendo em dívida o valor da propina
referente ao ano letivo _______________, no montante de ______________€, vem, nos termos da Lei n.º 75/2019, de 2 de setembro /
Lei n.º 32/2020, de 12 de agosto (riscar o que não interessa), regulamentada pela Portaria n.º 197/2020, de 17 de agosto, e do
Regulamento que estabelece as condições de acesso aos planos de regularização de dívidas por propinas do Instituto Politécnico de
Lisboa, submeter à consideração de V. Exa. o plano de pagamento da dívida infra discriminado.
1 - O Requerente pagará o montante de ____________€ em ___ prestações mensais de ______€ cada, até ao dia ___ de cada mês, com
início no mês de ____________ e termo no mês de ____________ (não podendo exceder 12 prestações, nunca inferiores a 10 % do IAS
em vigor à data do pedido, sem prejuízo do acerto a que haja lugar na última prestação e, no caso dos estudantes internacionais, não
podendo ser inferior a 10 % do valor da propina anual).
2 - O Requerente compromete-se a proceder ao integral cumprimento do plano agora acordado, pagando as prestações no montante e
nas datas acordadas.
3 - Mais declara o Requerente ter conhecimento que:
a) A falta de pagamento sucessivo de três prestações, ou de seis interpoladas, determina o vencimento das seguintes se, no prazo de 30
dias úteis, não proceder ao pagamento das prestações em falta.
b) Findos os 30 dias úteis, referidos na alínea anterior, verifica-se o incumprimento definitivo do acordo de regularização.
c) O incumprimento definitivo determina, para além dos demais efeitos legalmente previstos, o fim da suspensão prevista no n.º 4 do
artigo 6.º do Regulamento anexo ao Despacho 10140/2020, de 21 de outubro, e a inclusão no montante em dívida do valor de juros de
mora vencidos, desde a data da assinatura do acordo, para efeitos de cobrança coerciva.
Pede deferimento,
Lisboa, _______ de _______________ de 202___
1.

Assinatura: ___________________________________

Informação dos Serviços Académicos

Data de entrada: ___ / ___ / _____

2.

Informação do Núcleo de Tesouraria

Valor em dívida de propina: ______________€ Juros de mora: __________€

Estudante Internacional: Sim / Não

O requerente tem planos de regularização não cumpridos? Sim / Não

Data prevista de conclusão do ciclo de estudos: ___ / ___ / _____

Func. _________________ N.º.: _____ Data: ___ / ___ / _____

Pagamento em ___ prestações no valor de ____________€
Pagamento em ___ prestações no valor de ____________€
Início do plano: ___ / ___ / _____

Fim do plano: ___ / ___ / _____

Func. ________________________ N.º.: _____ Data: ___ / ___ / _____

3.

Despacho do Presidente (a)

4.

Decisão do estudante sobre o plano aprovado pelo ISEL
 Aceito  Não aceito

___________________________
(a)

Data: ___ / ___ / _____

Ou proferido por delegação de competências.

5.

___________________________

Data: ___ / ___ / _____

Registo do Plano no Sistema Académico

Func. ________________________ N.º.: _____

Data: ___ / ___ / _____
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